
	

	
	

 
 دستورالعمل ھای رتبھ دھی

ACSF - شده یکپارچھ
  اول گام
 را شودمی استفاده نظر مورد کودک بوسیلھ کھ را موردی و کنید مرور را جلد روی ارتباطی ھایشیوه ی ھمھ لطفا

.نمایید بررسی  
 

  دوم گام
.دکنی مرور را سطوح بین تمایزھای و) 5 و4 ،3 ،2 ،1 سطوح یعنی( سطح 5 شرح لطفا  
 توانایی اگر. باشد داشتھ مطابقت ،است شده توصیف سطح در کھ کلی تصویر با باید نوجوان/کودک اجتماعی ارتباط
.شود داده رتبھ است فردی عملکرد دھنده انعکاس بھترین کھ سطحی بھ باید نبود، مطابق سطح با کامال ھایشان  

 
  سوم گام
 بیشترین سطح کدام بھ نوجوان/  کودک ،روزھا اکثر در د،کنی فکر گذشتھ ماه مورد در :معمول عملکرد سطح
).گذشتھ ماه سراسر در( دھند می انجام مداوم بطور آنھا کھ است ارتباطی بیانگر سطح این دارد؟ را شباھت  
کنید): مشخص را مورد یک(  معمول سطح  

 
   چھارم گام

 سطح کدام بھ ھستند، بھترین آنھا کھ زمانی کنید، فکر گذشتھ ماه مورد در نوزھ :عملکرد و ظرفیت سطح بھترین
 بار یک فقط اگر حتی( دھند می انجام آنھاھنگام مشاھده شما  کھ است ارتباطی بیانگر کھ دارند؟ را شباھت بیشترین

).است بوده گذشتھ ماه در  
:)کنید شخصم را مورد یک( سطح بھترین  

 
پنجم گام  

 
نام) اول، حرف شناسھ،( نوجوان/کودک  
سال)/ماه/روز( تولد تاریخ  
سال)/ماه/روز( دھی رتبھ تاریخ  
دیگران) متخصص، والد،(( دھنده رتبھ  
کلینیک) مدرسھ، خانھ،( دھی رتبھ محل  
شد داده تشخیص نوجوان/کودک کھ سالھا/ماھھا تعداد  
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( سنین ھمھ در نوجوان/  کودک برای استفاده قابل ) 

 
اجتماعی ارتباط :اتیسم عملکرد بندی طبقھ سامانھ  

Briano Di Rezze, Peter Rosenbaum, Lonnie Zwaigenbaum, Mary Jo 
Cooley Hidecker, Paul Stratford, Mary Law, and Martha Cousins  

2021 نسخھ  
.باشد می سنین ھمھ در اتیسمطیف  اختالل دارای نوجوانان/کودکان برای بندی طبقھ سامانھ این  

 
 دیگران با تعامل ھدف برای - کلمات بدون یا با – ارتباط برقراری برای توانایی بھ اجتماعی ارتباط
.گردد می اطالق  
ممکن ارتباطی روشھای ی ھمھ لطفا کنید، فکر گذشتھ ماه مورد در کالمی غیر و میکال-  مرور را -
 زیر در کند می فکر چیزی چھ بھ نوجوان/کودک این نشان می دھد شما بھ کھ مواردی ی ھمھ – کنید
تمام موارد کاربردی را بررسی کنید.. است شده آورده  

 
 وجود ارتباط برقراری برای بسیاری راھھای است شده لیست زیر در کھ ھمانطور
.دارند  

 گریھ خوشحالی، ھنگام در زدن لبخند مانند( ھیجانی اسخھایپ یا ای چھره بیان !
)ناراحتی ھنگام زدن فریاد یا غمگینی ھنگام کردن  

)کردن لمس دادن، تکان کردن، اشاره مانند( بدنی ژست یا رکاتح !  
)نباشد ھم کامل اگر حتی( اشاره زبان !  
)دیگران توجھ ھدایت برای( خیره نگاه از استفاده و چشمی تماس !  
 تصویری، ارتباط نظام مانند( ابزارھایی و تجھیزات ارتباطی، ی تختھ یفناور !

ipad، شده تھیھ مختلف کتب از کھ قطعاتی یا عکس مجموعھ عکس، ھای آلبوم 
)گفتار ی کننده تولید ابزارھای است،  

)آه م، م م آغو، ، غون و غان صداھای مانند( صداھا یا سازی صدا !  
	)تلفظ از نظر صرف( گفتار یا شده گفتھ کلمات !
 رتبھ لطفا. نمایید انتخاب را نوجوان/کودک بھ شرح ترین شبیھ تا بخوانید را تمایزات و سطح پنج سپس
.کنید ثبت پمفلت ھمین پشتی صفحھ روی را تان دھی  

.کنید مرور را ACSF کننده استفاده راھنمای کتابچھ بیشتر، اطالعات برای 	
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در ماه گذشتھ ...  
	

5سطح  :این بھ باشد داشتھ شباھت است ممکن ارتباطشان...   
 کلمات مانند استفاده از ھدد می انجام را کمی تعداد ارتباط، بھ دادن نشان العمل عکس برای تالش صورت در

.رهروزم ھای فعالیت یا ھا آواز موسیقی، تعامل، برای بدنیفعالیت  ساده،  
با  اما این تالشھااشاره کند سازی کند و یا ممکن است صدا و است تنھا نوجوان/  کودک مواقع، اکثریت برای

 افراد .مورد عالقھ انجام نمی شود ھا بازی اسباب با تعامل یا بازی، ،حین اکتشاف ،دیگر فردھدف جلب توجھ 
 استفاده ارتباط برقراری برای نوجوان/  ودکک شخصی ھدف درک برای موقعیت این از بتوانند است ممکن آشنا
.دنکن 	

:این بھ دارد شباھت ...ارتباطشان  4سطح   
 مثال عنوان بھ(تالش کند  آشنا افراد بھ دادن پاسخ برای است ممکن و می دھد نشان العمل عکسبھ افراد آشنا 

 ھای دستورالعملکردن  دنبال ناراحتی، ھنگام زدن فریاد غمگینی، ھنگام گریھ خوشحالی، ھنگام زدن لبخند
 شناسد نمی را آنھا کھ افرادی بھ اما ،)را انجام دھد ناآشنا شرایط در مادر و پدر ازدرخواست کمک  یا ساده،
.دھد نمی پاسخ  
 شده بیان نیازھای. دھد می انجام را کمی تعداد شان،خود نیازھای برای ارتباط آغاز برای تالش صورت در

 نیازھایبر آوردن  برای آنھا ارتباط از ھدف. شود درک آشنا افراد توسط فقط و ستقیمغیرم ظریف، است ممکن
.است دستشویی) گرسنگی، (مانند تشنگی، خودشان 	
:این بھ دارد شباھت ارتباطشان...  3 سطح  
تعداد محدودی  خودشان پاسخ می دھند، نیازھای مورد در متداول ساده سواالت پرسیدن ھنگام در آشنا افراد بھ

 کھ افرادی یعنی( آشنا کمتر افرادسواالت با  و پاسخ سالم مانند ارتباط ھب پاسخ یاالعمل  عکس نشان دادن
وجود دارد. )بیند نمی را آنھا بھ طور مرتب نوجوان/کودک  
 عنوان بھ( اتکلم یا صداھا عملی، یا ساده و متداول حرکات از استفاده با آشنا، افراد با ارتباط شروع برای تالش
 این از ھدف). خود نظر مورد شیءاستفاده از دست دیگران برای دستیابی بھ  کردن، لمس کردن، اشاره مثال،
 عالیق بھ مربوط اجتماعی اھداف برای ھمچنین و) نوشیدنی غذا، مانند( است شانخود نیازھای برای ھم تالشھا

).ویدیویی ھای بازی فیلم، دوستان، قھ،عال مورد شی/  بازی اسباب مانند( خودشان فعالیتھای و 	
:این بھ دارد شباھت ارتباطشان...  2 سطح 	

بھ طور  کھاست  اجتماعی اھداف برای آشنا افراد با ارتباط حفظ برای تالش ھمچنین و کردن آغاز دادن، پاسخ
 عالیق مورد در ادهس سؤال بھ است ممکن. است شده متمرکز خودشان فعالیتھای و عالیق نیازھا، روی بر عمده

).بیند نمی را آنھابھ طور مرتب  کھ افرادی یعنی( دھد پاسخ نیز آشنا کمتر افراد توسط خودشان فعالیتھای/   
 دانند می آنھا کھ چیزھایی مورد در ،آشنا افراد از ساده سواالتاطالعات با  شامل تبادل است ممکن ارتباط حفظ

 آنھا تواند نمی دیگری فرد وقتی است ممکن آنھا. باشد آشنا موقعیتھای/محیطھا در یا تشویق مقداری با ھمراهو 
.شوند مشکالتی دچار دارد فعالیت/موضوع تغییر در سعی یا کند درک را 	

:این بھ دارد شباھت ارتباطشان...  1 سطح 	

 عالیتھایف و عالیق نیازھا، از فراتر اجتماعی اھداف برای ارتباط حفظ ھمچنین و کردن آغاز،دادن پاسخ
 پاسخ خودشان ھای فعالیت و ھا عالقھ نیازھا، مورد در آشنا کمتر افراد بھ است ممکن ھمچنین. است خودشان
.دھد  
را شامل می  آشنا کمتر فعالیتھای یا موضوعات درباره ساده سؤاالت ،اطالعاتتبادل  طریق از ارتباط، حفظ
 مثال عنوان بھ( دھد نشان عالقھ دیگران توسط شده فیمعر فعالیتھای یا سؤاالت بھ کند سعی است ممکن و شود
 و کند شرکت فعالیت یک در خواھد می آیا کھ از کودک سؤال می کند تفریحی مکان یک در بزرگسال فرد یک

 و شود می مطرح بزرگسال توسط تری خاص سؤاالت. دھد می پاسخ کلمات یا صدا ژست،با  نوجوان/  کودک
).باشد می خود افکار با ارتباط قراریبر بھ قادر جوانان/  کودک  
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تمایزھا... 	

	
4 و 5 حوسط بین... 	

 ھدف .دھد می نشان العمل عکس آشنا فرادا با ارتباط بھ حالت بھترین در 5 سطح در نوجوان/  کودک یک
.شود فھمیده ،بینند می را نوجوان/کودکبھ طور مرتب  کھ افرادی توسط فقط است ممکن ارتباطشان  

 خودشان نیازھای مورد در ارتباطھدف  وقتی است ممکن 4 سطح در نوجوان/  کودک یک کھ حالی در
.کند آغاز را ارتباط یا دھد پاسخ آشنا افراد بھ تا کنند می تالش ،است  

.  
3و  4...بین سطوح   

 در و دھد، می پاسخ ھم و العمل عکس ھم آشنا افراد با ارتباط برقراری بھ 4 سطح در نوجوان/  کودک یک
 کھ است این ارتباطشان از ھدف دھد، می انجام را کمی تعداد ارتباط، کردن آغاز برای تالش صورت
.شود شناختھ آنھا ھای ستھخوا یا و شود برآورده آنھا نیازھای  

 خودشان نیازھای مورد در ارتباطھدف  وقتی است ممکن 3 سطح در نوجوان/  کودک یک کھ حالی در
 در اجتماعی اھداف برای است ممکن آنھا ھمچنین و کند، تالش آشنا افراد با ارتباط کردن آغاز برای است
.ندنک تالش ،ارتباط آغاز برای خودشان عالیق مورد 	

	
2و  3. بین سطوح .. 	

 تمرین و متداول ھای شیوه طریق از خودشان عالیق ھم و نیازھابرای  ھم 3 سطح در نوجوان/  کودک یک
 حفظ بھ قادر سواالت پاسخ بھ بدون اما کند، می تالش ارتباط کردن آغاز برای یا و دھد می پاسخ شده

.باشد نمی ارتباط  
 ارتباط یا و دھد می پاسخ اجتماعی اھداف برای افراد اکثر بھ 2 سطح در نوجوان/  کودک یک کھ حالی در
 پاسخ بھ طریق از ،باشد فعالیتھایشان یا/و عالیقدر مورد  موضوع وقتی است ممکن و کند، می آغاز را

.کند تالش ارتباط حفظ برای آشنا افراد با سواالت  
	

1و  2...بین سطوح   

 آغاز سؤال پرسیدن طریق ازتعامل را  آشنا، افراد با عیاجتما اھداف برای 2 سطح در نوجوان/  کودک یک
 می را متداول یا ساده سواالت ،آشنا کمتر افراد وقتی است ممکن کند، می تالش آن حفظ برای و کند می

.کند تالش دادن پاسخ برای پرسند  
 پاسخ کند، می آغاز فعالیتھایش یا عالیق از فراترارتباط را  1 سطح در نوجوان/ کودک یک کھ حالی در
 از فعالیت/برای حفظ ارتباط تالش کند و با تغییرات  موضوع ممکن است ھمچنین کند، می حفظ و دھد می

.شود سازگار عالیق شده تمرین نمایش مانند موثر راھبردھای طریق 	
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چرا ما بھ آنھا نیاز داریم؟ستند و ھطبقھ بندی چگونھ  یسامانھ ھا  

طبقھ بندی می شود؟ چرا عملکرد ھر روز  
در مورد آنھا را استفاده شده است. مردم چندین سوال  1990از دھھ  ،سامانھ ھای طبقھ بندی عملکرد در زمینھ رشد کودک و نوجوان

پرسیده اند.  
1. چرا ما بھ آنھا نیاز داریم؟   
2. چطور آنھا کار می کنند؟   
3. ا کمک می کنند؟چطور آنھا بھ م   
(پایا) و دقیق (معتبر) توصیف می  با ثبات یکی از ابزارھای رو بھ رشدی است کھ سطوح عملکرد ھر روز را بھ شیوه ایی ACSFابزار 
اوتیسم می پردازیم. این کار مبتنی بر تجربھ ایجاد  تماعی کودکان و افراد جوان دارایارتباط اج، فقط بھ عملکرد ACSFدر ابزار  کند.

بھ شرح زیر پاسخ دھیم. ACSFبنابراین می توانیم بھ این سواالت در مورد  ،سامانھ ھای طبقھ بندی در فلج مغزی است  
) چرا ما بھ این سامانھ ھا نیاز داریم؟1(  

، می توانیم ھا طراحی می شوند. با این سامانھ دامنھ تواناییھای افراد دارای آن شرایط سامانھ ھای طبقھ بندی عملکرد برای توصیف
 بر تشخیص یکسان افراد و مشابھ در نظر گرفتن آنھا این امر تصویر دقیق تری از تواناییھای رایج کودک یا نوجوان داشتھ باشیم.

با تشکیل د. نارتباط اجتماعی است) می پرداز ACSF. سامانھ ھای طبقھ بندی بھ یک جنبھ ی خاص عملکرد (بطور مثال در ارجحیت دارد
.کھ افراد در حیطھ ھای مختلف دارای نقاط قوت و نیاز ھستند این سامانھ ھا مشخص می گردد،  

) چطور آنھا کار می کنند؟2(  
کودک مبتال بھ اختالل طیف را درک می کنند (در این مورد  مشکل پزشکین و متخصصینی کھ والدیی ھا با داده ھا و تجربیات طبقھ بند
طبقات از یکدیگر متمایز ھستند. مھم است بدانید  در نظر گرفتھ شده است.مشکل ) ایجاد می شوند. این سامانھ برای ھمھ افراد با آن اوتیسم

بوسیلھ افرادی کھ کودک/ نوجوان را می شناسند  و کند یم یآنھا را رتبھ دھیکسان  وهیشبھ  یکسان و طیتحت شراکھ این سامانھ ھمواره 
نشان دھند. ھستند دار یمعن افراد از نظر کھ را سطوح نیب ھا تفاوت دیبا نیسطوح ھمچن نیا. استفاده می شود  

) چطور آنھا بھ ما کمک می کنند؟3(  
بھ برنامھ ریزی و درمان اختصاصی برای ھر سطح از توصیف را توصیف می کنند. این  عملکردمتمایز مھم سطوح  ،طبقھ بندیھا

عملکرد کمک می کند. آنھا ھمچنین ممکن است بھ ما در پیش بینی سطح عملکرد آینده و چھ عواملی یک سطح را تحت تاثیر قرار می 
کمک کنند. ،دھند  

مانند " عملکرد کودکم چطور است؟ می توانیم انتظار داشتھ بھ سواالت والدین  باالخره، این سامانھ ھا بھ متخصصین امکان می دھند تا
  .جواب دھند" باشیم کھ توانایی ارتباط اجتماعی آنھا ھنگامی کھ بزرگ می شوند چگونھ باشد؟
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را ایجاد کردیم؟ ACSFچرا ما   
ند و ند انجام دھنتوا میآنھا ی منحصر بھ فرد بودن آنچھ  دربارهبا اختالل طیف اتیسم اغلب و نوجوانان متخصصان و والدین کودکان 

 برخی دارند. ارتباط اجتماعیبطور مثال، ھمھ کودکان با اختالل طیف اوتیسم چالشھایی با کنند.  صحبت می یا رفتاری آنھاپزشکی  مسایل
دانیم کھ ھر یک  ھای دیگر را نشان دھند. ما می لشپذیری و چا ممکن است عالئمی مانند مسائل حسی، رفتارھای تکراری، فقدان انعطاف

بندی یک کودک از  ھا برای عملکرد در زندگی روزمره را تحت تاثیر قرار دھد. اما برای طبقھ از این موضوعات ممکن است توانایی آن
متمرکز شوند./ نوجوان کودک  اجتماعیارتباط ھای  ای بر روی توانایی ما از کاربران انتظار داریم کھ بھ طور ویژه امانھس طریق این  

 
اما . شود، آشنا ھستند با اختالل طیف اتیسم استفاده می افرادکھ اغلب برای توصیف  )خفیف، متوسط، شدید(اکثر مردم با اصطالحات 

 یدر مورد ارتباط اجتماع گفتگوو  فیتوص یزبان مشترک برا کی جادیما با ا درک مشترکی از معنای این کلمات وجود ندارد.متاسفانھ 
 متمرکزانجام دھند  یاجتماع ارتباط ھنگاممی توانند آنچھ کھ کودکان/ نوجوانان  ش ما رویرو .پرداختھ ایمچالش  نیابھ  ،سمیدر اوت

بھ دست آمده است. اعضای تیم بھ خصصان والدین و مت ازاعضای تیم تخصصی  نظرسنجیاین ویژگی عملکردی از طریق شده است. 
با مطرح کردند (منبع را در پایین صفحھ نگاه کنید).  اختالل طیف اوتیسممعنادارترین مشکل دراتفاق، ارتباط اجتماعی را بھ عنوان 

شود. توصیف می باط اجتماعی در زندگی روزمرهعملکرد ارتسطح  ACSF( 5( اتیسمارتباط اجتماعی عملکرد سامانھ ابزار   
 

ACSF  دھد  آن چھ کھ این ابزار انجام میاین ابزار یک تست یا چک لیست نیست. . دشنخواھد  ھیچ ابزار ارزیابی یا تشخیصیجایگزین
(آنچھ آنھا می  است/ نوجوان ھای ارتباط اجتماعی کودک  فراھم کردن یک روش استاندارد و ساده شده برای صحبت در مورد توانایی

.توانند انجام دھند)  
 

:میھست کودک و نوجوان عالقھ مند یبھ عملکرد ارتباطات اجتماع یاجتماع تیما در دو موقع  
 

)یسطح عملکرد معمول ای یدھند (عملکرد معمول یروزھا انجام م شتریدر ب معموالً کھ  یکار )1(  
)سطح عملکرد نیبھتر ای تیظرف نی(بھتر خود عمل می کنندحالت  نیبھتر درکھ آنھا  ی) ھنگام2(  
  

کھ از  یبھ مردم . این امرمبادلھ شود )آموزش دھندگان و متخصصان بالینی(بھ راحتی بین والدین و متخصصان  تواند این اطالعات می
و آنچھ کھ ممکن است بر روی رفتار مشاھده آنھا عملکرد  کمک می کند تا نحوه ،نزدیک با کودک در محیطھای مختلف کار می کنند

.رک کنندرا دتاثیر گذارد   
		  
 *Di Rezze B, Rosenbaum P, Zwaigenbaum L. What Attributes Determine Severity of Function in Autism? A 
Web-based Survey of Stakeholders. Focus on Autism & Other Developmental Disabilities Volume 27 Issue 1 
March 2012 pp. 37-39.  
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  ACSFعریف مفاھیم و کلمات کلیدی ابزار ت

	 
ارتباط اجتماعی   

تواند عالوه بر  میکودکی کھ  بھ منظور تعامل با دیگران است. )با یا بدون کلمھ(اعی توانایی ارتباط برقرار کردن ارتباط اجتم
 ، از افرادACSFپنج سطح یک از برای ھر  ی تعامل اجتماعی توانمندتر نیست.صحبت کند، الزاما برازبان مادری بھ زبان دیگری ھم 

د:نی موارد زیر قضاوت کن دربارهخواستھ شود   
 

).نظور کودک از برقراری ارتباطم(کند  دک برای آن ارتباط برقرار میکھ کو ھدفی )1(  
)اھبردھاھا و ر مھارت - توانایی(کند  برقرار می ارتباطکودک  چطور )2(  

 
ھدف ارتباطی) 1(  

 
برای آن / نوجوان ھنگام صحبت در مورد دالیل یا اھدافی کھ کودک  و اھداف اجتماعی )نیازھا(اسر این ابزار، اصطالحات در سر 

می شود.استفاده  بھ طور مکرر کند، ارتباط برقرار می  
  

ارتباط بھ منظور رسیدن بھ نیازھا •  
عالقھ ، مثل یک شی کھ اسباب بازی مورد خواھد کودک برای برقراری ارتباط تنھا بھ دست آوردن چیزی است کھ او میدلیل 
ممکن است برای درخواست یک اسباب بازی یا شی از فرد دیگر با او ارتباط / نوجوان کودک یک برای مثال ( است کودک

.)برقرار کند  
ف اجتماعیاھداارتباط برای  •  

ممکن است سالم / نوجوان یک کودک ، برای مثال(باشد.  یا حفظ تعامل با یک شخص دیگر می شروعارتباط برقراری برای  دلیل
اند یا بھ خاطر آن  کند یا برای سالم بھ دوستش یا بزرگسال دستش را تکان دھد، برای جلب توجھ فردی، بھ چیزی کھ آنھا دیده

.)نزدیک شودبھ دیگران  برای تعامل در مورد یک موضوع یا ، اشاره کند یا چیزی بگوید،اند تعجب کرده  
 

- ھا توانایی(کند  چطور کودک ارتباط برقرار می) 2( )راھبردھاھا و  مھارت   
ممکن است درخواست کالمی  رخیتی دارند. برای مثال، بسطوح متفاو ،چگونگی برقراری ارتباط از نظر/ نوجوانان  کودکانتوانایی 

بھ طور فیزیکی استفاده  )مثل اسباب بازی یا غذا (چیزھا  عضید برای بھ دست آوردن باز دست فر ای دیگر عده داشتھ باشند در حالی کھ
و غیره. ،او درخواست کنند جعبھ را باز کندگذارند تا از  یک جعبھ از مداد شمعی را در دست فرد می یا دکنن می  

 
توسط مراقب اصلی  فقطای داشتھ باشند کھ  ارتباطی راھبردھایممکن است  اختالل طیف اوتیسمز نوجوانان دارای ابرخی  •

ارتباط ھم  ھا درک شود ن آنامراقب توسطکھ حتی بھ شکلی شنا درک شود، یا ممکن است ھنوز ھا یا درمانگر یا معلم آ آن
.برقرار نکنند 	

دھند و بھ  کنند، یک تعامل را ادامھ می از ارتباط بھ طور موثر استفاده می اوتیسماختالل طیف از نوجوانان دارای برخی  •
شوند.  درک می  )مراقب اصلی آنھا فقطنھ  (ی طیفی از افراد   وسیلھ  
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  محتمل ارتباط روشھای
کودک / نوجوان شما برای نشان ارتباط کالمی و ھم غیرکالمی را کھ  روشھایھم لطفا  ،وقتی در مورد ارتباط اجتماعی فکر می کنید

شامل  ظاھر شوند ACSFح ومی توانند در سط یی کھکنند را در نظر بگیرید. روش ھا می کنند یا می خواھند استفاده دادن آنچھ آنھا فکر
:می باشندموارد زیر   

! زدن ھنگام  ادیفر ای ینیغمگکردن ھنگام  ھیگر ،یلبخند زدن در ھنگام خوشحال انندمیا پاسخھای ھیجانی، بیانات چھره ای  
یناراحت  

! یگروھشخصی یا بدن بھ سمت ، تکان دادن یا لمس کردن و حرکت یا جابجایی اشاره کردن انندمحرکات بدن یا ژست ھا    

! باشند! کاملره ھا فقط باید قابل درک ونھ برای بیان آنچھ کھ آنھا می خواھند. این اشا نباشد)،کامل ھم (حتی اگر زبان اشاره    

! یا یک شی مورد عالقھ و بھ طرف دیگران کردن  نگاه انندم )برای ھدایت توجھ دیگران(تماس چشمی و استفاده از نگاه خیره  
اجتماعی. سپس تغییر نگاه خیره  بین شی و مخاطب  

! ، مجموعھ عکس یا ھای عکس آلبوم ،PECS ،iPadانند م (ابزارھایی یای ارتباطی، تجھیزات  ھای جدید مثل تختھ فناوری 
 با تیدر فعالخواھد  برای شناسایی این کھ او می )ی گفتار ، ابزارھای تولیدکنندهتی کھ از کتب مختلف تھیھ شده استقطعا

گیرد. از طریق ابزار صورت میچیزی کاربرد دارد. این کار از طریق اشاره بھ تصویر یا درخواست  کند، شرکت دیگران  

صداھای غان و غون، آغو یا تولید صداھای م م م، آه برای نشان دادن آگاھی از وجود شما مانند صدا سازی یا صداھا، !  
! فتار فقط باید . این کلمات یا گدنخواھ می طور کالمی بیان کنند کھ آنھا چھھ تا ب (صرف نظر از تلفظ)، گفتارکلمات گفتھ شده یا  

باشند! قابل درک و نھ کامل  
 

عملکرد معمول) سطح 1(  
روز یا در بیشتر روزھا یا در کھ بھ طور میانگین  استکودک/ نوجوان  یارتباط اجتماععملکرد  از یسطحمنظور  معمولعملکرد 

.استفاده می شودبیشتر زمانھا   
یا عملکردظرفیت ) سطح بھترین 2(  

خود است و موثرترین ارتباط در بھتربن عملکرد  است کھ ارتباط اجتماعی کودک/ نوجواناز بھترین ظرفیت یا بھترین عملکرد، سطحی 
مشاھده شود.( حتی فقط یک بار) ممکن است بھ ندرت  را برقرار می کند.  

 
بھترین را انتخاب کنید؟و  معمول رتبھ دھی ھر دو موردچرا شما باید   

غالبا بین نوع باشد، فکر کنند. تواند مت می / نوجوان شود تا در مورد این کھ چطور ارتباط اجتماعی یک کودک از کاربران خواستھ می
اجتماعی برای  سطح ارتباط کیاز افراد خواستھ می شود تا پس  سطح عملکرد و بھترین سطح ظرفیت/عملکرد تفاوت وجود دارد.

(موقعیتھای معمول و بھترین). انتخاب کنند کدامھر  
عملکرد سطح ( دھند یاکثر مواقع انجام مچھ آنھا در  (سطح بھترین ظرفیت/عملکرد) و آنموفق ترین عملکرد کودک/ نوجوان  دانستن
 مکن استاطالعات م نیکند. امی فراھم  اھ  تیموقعدر تمام  یمورد بھبود عملکرد ارتباط اجتماع را در یاطالعات ارزشمند، معمول)

باشد. سودمند یدرمان و مداخالت موزشیآ یزیدر برنامھ ر  

 

این کھ چھ  انندکنند، مفکر  سطح ارتباط اجتماعی دو در مورد تفاوت بین اینشوند تا  تشویق می ی مفیدی خواھد بود چون افراد این تجربھ
کمک کند یا بھ ارتباط اجتماعی کودک ا چیزھایی وجود دارد کھ آی؟ دھد چیزی، چھ وقت، کجا و با چھ کسی ارتباط اجتماعی رخ می

اثر / نوجوان تواند بر ارتباط اجتماعی کودک  می عواملی کھ در محیط؟ مواجھ شود موجب شود ارتباط اجتماعی کودک با مشکل بیشتری
: بگذارد، شامل موارد زیر است  

)فیزیکی فضاھای حسی یا  ؛ ویژگیمثالبھ عنوان (دھد  ایی کھ ارتباط اجتماعی رخ میج فضا مشخصات •  
)یا شناختی فعالیت اجتماعی،یکی، ھای فیزنیاز؛ مثالبھ عنوان (کھ ممکن است رخ دھد  یتیفعالمشخصات  •  
) iPadی ارتباطی و  تختھفناوری ؛ مثالبھ عنوان ( یارتباط فرد یابزارھا ی بھدسترس •  
  )آشنا و ناآشنا بودنطرز فکر،  –روابط ؛ مثالبھ عنوان (داخل محیط  افراد •
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. . . انجام دھد تواند می 	ACSFبزار ا  

.  کند فیتوص در ھمھ سنیناختالل طیف اتیسم  / نوجوانان کودکاندرمشاھده شده را  یارتباط اجتماع یھا ییتواناتواند  می •  

.کند یبند طبقھ شان یارتباط اجتماع یھا ییتوانا از نظررا / نوجوانان تواند کودکان  می •  

عملکرد  (شان  ترین ارتباط اجتماعی : باثباتقائل شود زیتماسطحی  5در یک مقیاس  ییدو جنبھ از تواناتواند بین  می •
)عملکرد/  تیظرف نیبھترچگونھ است ( اش یحالت ارتباط اجتماع نیبھترو  چگونھ است )معمول  

• ، بھ کار برده شود./ نوجوان ھای ارتباط اجتماعی کودک آشنا با توانایی متخصصان و نیوالد توسطتواند  می   

•  ییتوانا ی درباره) گریمتخصصان با متخصصان دتخصصان، م با نی(والد گریشخص با شخص د کی ارتباط یتواند برا یم 
بھ کار برده شود. یارتباط اجتماع یھا  

درمانی مداخلھ بھترین کھ  اینارزیابی ، ھای ارتباط اجتماعی توانایی نظراز  نوجوانانکودکان /  یبند گروهتواند برای  می •
شناسایی کند.را اھداف پژوھشی برای / نوجوانان  کودکان ھای گروه، و شاید بھ کار برده شود، استکدام  برای یک گروه  

. . . انجام دھد تواند ینم ACSF ابزار  
بھ کار برده شود. یعیطب رشد با کودکان ای ماه 24از  کوچکترنمی تواند برای کودکان  •  

ل طیف اتیسم بھ کار برده شود.اختال یابیارز ای صیتشختواند برای  نمی •  

بھ کار برده شود. ان / نوجوانانتوانایی ارتباط اجتماعی کودک دنیسنج تواند برای نمی •  

بھ کار برده شود. /نوجوان ھای ارتباط اجتماعی یک کودک برای تیک زدن توانایی ستیچک لتواند بھ عنوان یک  نمی •  

 ارتباط اجتماعیسطح توانایی ممکن است در ارتباط با کودک/نوجوان یا محیط آنھا روی  یعلل چھ کھ دھد حیتوضتواند  نمی •
).را آسان کنداحتمالی  دخیل عواملبحث در مورد  دتوان میاما  (بگذارد  اثر  

ھای ارتباط اجتماعی،  برای ارزیابی تواناییکودک/نوجوان  با ناآشنا شخصیا از طریق  مشاھده بار کیبر اساس تواند  نمی •
استفاده شود.  
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